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Poďakovanie za úrody zeme 
 

·  Pieseň na úvod:  Zem, nebesia  

· Predspev: Najsvätejší 

·  Konfiteor  

·  Pieseň:  Ja vďačne spievam Bohu... 

·  Slávnostná sláva 

·  Pozdrav, kolekta   

·  Žalm 145, 15-21 

·  Pieseň ES 363 - požehnanie detí 

·  Evanjelium čítané - L 12, 15-21  

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň - Chváľ Pána celé stvorenie... 

·    Kázeň - Žalm 116, 12-13  

·    Modlitba, oznamy, požehnanie 

·    Pieseň ES 403, 1. a 2. verš 

  ·    Antifóna č.76 

Liturg: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých. 

Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm. 

·    Kolekta, Áronovské požehnanie 

·    Pieseň ES 403, 3. a 4.verš 

 

15. nedeľa po Svätej Trojici 

   25. 9. 2022 
 

mailto:ecavdubravka@gmail.com
http://www.ecavdubravka.sk/


Oznamy: 
 

*  Vyhlásenie zbierky  pre núdznych v spolupráci s platformou  
„Kresťania v meste“.  Tak ako po minulé roky, opäť môžeme pomôcť 
ľuďom bez domova a vzhľadom k blížiacej sa zime doniesť pre 
nich  teplé bundy (len so zapínaním na zips), deky a spacie  vaky.  
Potrebné sú aj obyčajné tuhé mydlá, prášok na pranie, vlhčené 
utierky. Uvedené veci môžete doniesť do konca októbra do vestibulu 
nášho kostola v Dúbravke. Ďakujeme každému ochotnému darcovi. 
 

*  Rodinné spoločenstvo ECAV srdečne pozýva na 17. konferenciu 
v termíne 27. – 29. 10. Hotel Hutník v Tatranských Matliaroch. Téma 
konferencie je „Teplo domova – pekné bývanie, Viac informácií nájdete 
na https://www.rodinnespolocenstvo.sk/ 

*  Ofera z nedele 25.9. bola 298,03€. 

Pravidelné stretnutia a aktivity v našom zbore,  
na ktoré Vás srdečne pozývame: 

 
Klubík- utorok 9:30 -11:00                                                              
Srdečne pozývame mamičky (ale aj oteckov) s najmenšími deťmi            na 
pravidelné stretnutia „Klubíku“, ktoré sa začnú od 4.10. Kontakt: Zuzka 
Fraňová (0904 573 719) 
 
Detská besiedka – nedeľa 10:30  
Po druhej piesni a požehnaní odchádzajú deti od  z kostola do besiedky, 
stretnutia detí od 3-12 rokov pri piesňach, biblických lekciách, tvorivých 
aktivitách.  Je rozdelená na dve skupiny – predškolskú a školskú.  
Kontakt: Michal Fraňo (0908 860 260) 
 
DDorast – piatok 15:30  
Stretnutia mladých v konfirmačnom a pokonfirmačnom veku od 12 
rokov pri Božom slove, piesňach, hrách, aktivitách... Kontakt: Tomáš 
Sklárš (0915 422 458) 
 

https://www.rodinnespolocenstvo.sk/


Konfirmačná príprava – piatok 14:30  
Vysvetlenie základov kresťanského učenia, výučba ku kresťanskej 
dospelosti. Pre deti vo veku od 12-14 rokov kontakt: zb. farár, Libor 
Bednár (0908 940 792) 
 
Modlitebné stretnutia – utorok 16:30 
Stretnutia pri modlitbách za trpiacich, chorých, núdznych a tých, ktorí 
nás o to prosia. Svoje modlitebné potreby môžete na lístku hodiť do 
škatuľky vo vestibule. Kontakt: Andrej Verčimák (0944 452 388) 
 
Biblické hodiny – utorok 17:30 
Stretnutia nad Bibliou, na ktorých preberáme systematicky jednotlivé 
biblické knihy zo starej aj Novej zmluvy. Príležitostne pozývame aj hostí, 
alebo predstavujeme mimozborové aktivity. Kontakt: zborový farár 
Libor Bednár 
 
Spevácky zbor – utorok 18:30 
Nadšenci hudby a spevu sa stretávajú pri nacvičovaní nových piesní , 
ktorými slúžime príležitostne na Službách Božích, prípadne v iných 
cirkevných zboroch. Srdečne pozývame medzi seba všetkých, ktorí radi 
spievajú. Kontakt: Marta Bednárová (0910 747 818) 
 
Od Mlad – štvrtok 18:30 
Stretnutia bez  rozdielu veku pri chválach, modlitbách, svedectvách 
a Biblii.  Kontakt: Aďka Pallová (0908 880 218)  
 
S našimi seniormi sa stretávame v  
DD Pri kríži – každú druhú stredu o 16:00 
EDS Partizánska – každý štvrtok 10:00 
Kontakt: zborový farár Libor Bednár 
 
Záujem o pastorálnu návštevu v domácnosti, či iné potreby si môžete 
dohodnúť telefonicky, alebo osobne u brata farára Libora Bednára 
(0908 940 792) alebo u brata kaplána Ivana Lukáča ( 0911 786 411) 
 

„Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“ 

Žalm 122, 1b 



P O Z V Á N K A 
 
Milé sestry a bratia, členovia i nečlenovia nášho zboru, srdečne Vás 

pozývame na spoločnú turistickú vychádzku na Devínsku Kobylu. 

Termín : sobota 15.10.2022 
Miesto a čas stretnutia  : o 9.30 hod pred Domom kultúry 

v Dúbravke, Saratovská ulica 2/A  (autobus č.83 a 84, električka č.4, 

možnosť parkovať za Domom kultúry, alebo v blízkom okolí) 
Trasa na Devínsku Kobylu (cca 1 hod 20 min)  

• Od Domu kultúry prejdeme cez sídlisko a časť starej Dúbravky až na 
ulicu K Horánskej studni , odtiaľto pôjdeme po žltej turistickej značke 
po Dúbravskú Hlavicu 

• Od Dúbravskej Hlavice po červenej značke až na Devínsku Kobylu 

• Na Devínskej Kobyle bude prestávka cca 15-20 min , výstup na 
vyhliadkovú vežu 

Trasa späť (cca 1 hod 15 min)  

• Z Devínskej Kobyly budeme ďalej pokračovať po červenej značke 
smerom na Devín, až kým neprídeme na lesnú cestu 

• Po cca 15 min sa lesná cesta napojí na žltú značku vedúcu 
k Dúbravskej Hlavici a odtiaľ pôjdeme už známou cestou späť k Domu 
kultúry 

Predpokladaný čas návratu je okolo 12.30 hod 
Trasa vedie trochu po asfaltovej ceste, prevažne však po lesných cestách 

a chodníkoch, niektoré úseky sú strmšie, menej spevnené , hlavne pri 
zostupe je dobré mať obuv s pevnou a drsnou podrážkou. 

Ďalej doporučujeme zobrať so sebou primerané množstvo tekutín a pre tých, 
čo majú slabšie raňajky aj niečo na zjedenie. 

V prípade nejakých otázok, alebo nejasností ohľadne možnosti zrušenia 
vychádzky pre nepriaznivé počasie sa môžete obrátiť na : 

 
Duška Dokupilová  0903 377 774     
Ján Hradský  0903 410 282 

 


